
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 

    Bikoizleak gara! 
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Irakaslearentzako ikas-egoeraren gida 

Inplikaturiko ikasgaiak 

Arte hezkuntza, Euskara eta Literatura 

Saio-kopurua 

12 saio 

Ikas-egoeraren markoa 

 

A. Testuingurua 

Nahiz eta gaur egun adierazpen eta proposamen kultural eta artistikoek etengabeko 

presentzia duten gure ingurunean eta bizitzan, ikasle gazteek gutxi ezagutzen dute 

zinema, eta are gutxiago zinemaren jatorria. 

Zinemaren erakargarritasuna aprobetxatuz,  eta Charlie Chaplinen film batek duen 

berezitasunetik tiratuz, komunikazioa, adierazmena eta norberaren izaera garatzeko 

asmoz landuko dugu sekuentzia hau. 

B. Abiapuntua 

Taldean, adierazmenari buruz solasean arituko gara ikasleekin: zer adieraz daitekeen 

eta nola, zer adierazmolde eskaintzen dizkigun arteak... Hortik abiatuta, zinema 

hartuko dugu hizpide, adierazteko eta komunikatzeko bide den heinean. 

Charlie Chaplinen film bat ikusi ondoren, zinema mutuari eta film horri buruzko ideia-

jasa egingo dugu. 

Ikusirik filmean musika eta gorputza baino ez direla erabiltzen komunikatzeko, 

bikoizketa egitea proposatuko dugu, hau da, hitzak eta ikasleek sortutako soinuak 

grabatu eta filmari gehitzea. 

C. Azken ekoizpena 

Charlie Chaplinen filmari hitzak eta soinuak jartzea.  Bikoizketa egitea. 

Proposamenaren justifikazioa 

 

A. Proposamenaren xedea 

Emozioek eta komunikazioak osatzen duten ardatzaren inguruan biratzen du ikas-

egoera honek. Jarduerak elkarrekintzan oinarritzen dira gehienetan, eta hartu-eman 

horietan elkarbizitza, gizarte-arauak eta abar lantzen dira. 

Gure ikasleei, mugituko diren gizartean konpetenteak izateko, ezinbestekoa izango 

zaie, alde batetik, beren emozioak identifikatzea, kontrolatzea eta kudeatzea, eta 

bestetik, bai horiek, eta bai pentsamenduak eta ideiak, adierazten eta komunikatzen 
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jakitea. Beraz, gure ikasleek gaitasun horiek eskuratzea eta garatzea da proposamen 

honen xedea. 

B. Argudiaketa kurrikularra 

(Ikus taula) 

 

C. Helburu didaktikoak 

 Irudiaren bitartez oinarrizko emozioak ezagutzea eta identifikatzea. 

 Ideiak eta sentimenduak adierazteko lengoaia ezberdinak esploratzea, ezagutzea, 

esperimentatzea eta garatzea.  

 Musika batek izan dezakeen izaera ezagutzea: alaitasuna, tristura, gozotasuna… 

 Gorputzarekin eta gelako musika-tresnekin sortu daitezkeen soinuak 

esperimentatzea. 

 Lengoaia ezberdinen bitartez oinarrizko emozioak adieraztea, gorputza, hitza eta 

musika-tresnak erabiliz. 

 Komunikatzeko eta komunikatzen dena jasotzeko, pertsonek hainbat modu eta 

bide erabiltzen dituztela ohartzea eta kasu bakoitzean errespetuz jokatzea. 

 Ahozko hizkuntza ondo erabiltzearen beharraz ohartzea. 

 Besteen aurrean euskaraz aritzeko konfiantza sustatzea. 

 Isiltasunaren beharraz ohartzea, bai entzutean, bai ekoizpen-prozesuan. 

 Entzule-, ikusle- eta egile-roletan jarrera positiboa izatea eta behar diren arauak 

betetzea. 

 Sortzen diren esaldiak egoki ahoskatzea.  

 Norberak egindako ekarpenak baloratzea eta besteenak errespetatzea. 

 Talde osoaren ekoizpenaren fase ezberdinetan parte hartzea, errespetuz eta 

ekarpenak eginez. 

 Azken ekoizpenarekin eta prozesuarekin disfrutatzea. 
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Argudiaketa kurrikularra 

Funtsezko  

konpetentziak 

Deskrip 

toreak  
Konpetentzia espezifikoak Ebaluazio-irizpideak Oinarrizko jakintzak 
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1. Kultura, garai eta estilo desberdinetako arte-

proposamenak ezagutzea, harrera aktiboaren 

bidez  eta tresna digitalak erabiliz, jakin-mina, 

sentsibilitatea, errespetua eta pentsamendu 

kritikoa  garatzeko.  

2. Askotariko inguruneetako ondarea osatzen 

duten kultura- eta arte-adierazpenei buruz 

ikertzea,  metodo zientifikoa erabiltzen hasiz 

eta hainbat bide eta baliabide erabiliz, 

norberaren  pentsamendua eta kultura-

nortasuna zenbait testuingurutan garatzeko. 

3. Soinuaren, irudiaren, gorputzaren eta 

baliabide digital eta multimodalen aukerekin  

esperimentatzea, ikerketa-jardueren eta 

esperientzien bitartez, ideiak, sentimenduak 

eta emozioak  sormenez adierazteko eta 

komunikatzeko. 

4. Kolaborazioko kultura- eta arte-produkzioen 

diseinuan, elaborazioan eta zabalkundean 

parte  hartzea, prozesuari balioa emanez eta 

azken emaitza lortzeko zenbait rol bere gain 

hartuz,  sormena, autorearen nozioa eta 

pertenentziaren zentzua garatzeko.   

1.1 Bere ingurunetik hurbil dauden zenbait korronte, 

estilo eta generotako askotariko kultura- eta arte-

adierazpenak ezagutzea, horiekiko interesa 

nabarmenduz harrera aktiboaren bidez eta genero-

ikuspegia txertatuz. 

2.2 Hainbat ingurunetako ondarea osatzen duten 

zenbait kultura- eta arte-adierazpenen esanahia 

ulertzea, modu gidatuan, sentsazioak errespetuz eta 

interesez partekatuz eta horien arteko 

desberdintasunak eta antzekotasunak aurkituz. 

3.1 Gorputzaren eta arte-adierazpeneko zenbait 

tresnaren adierazpen- eta komunikazio-aukera batzuk 

oinarrizko moduan erabiltzea, aplikazio praktikoaren 

bitartez, norberaren gaitasunetan 

konfiantza erakutsita. 

3.2 Oinarrizko zenbait adierazpen-proposamen 

sortzea, esperimentazio librearen bitartez, norberaren 

sorkuntza gozatuz eta baloratuz. 

3.3 Arte-proposamen pertsonalak modu gidatuan 

partekatzea, ideiak, sentimenduak eta emozioak 

adierazteko, besteen proposamenekiko errespetua eta 

enpatia erakutsiz. 

4.1 Oinarrizko kultura- eta arte-produkzioen diseinuan 

modu gidatuan parte hartzea, berdintasunean eta 

aniztasunaren errespetuan oinarritutako hezkidetzaren 

ikuspegitik kolaborazio-lanean jardunez. 

4.2 Sorkuntza-prozesuan parte hartzea, zenbait arte-

hizkuntzatako oinarrizko elementuak erabiliz eta 

errespetu-jarrera erakutsiz. 

-Arte-sorkuntzari eta -interpretazioari lotutako lanbideak. 

-Arte-esperientziaren bitartez oinarrizko emozioez 

jabetzea. 

-Baliabide digitalak: grabatzeko aplikazio informatikoak. 

A. Musika Hezkuntza 

1. Pertzepzioa eta analisia 

Entzumen-hezkuntza: soinu-ingurunearen aurkikuntza. 

Soinua eta bere  oinarrizko nolakotasunak: entzumen-

diskriminazioa. Entzumena eta barne memoria 

2. Sorkuntza eta interpretazioa: 

- Instrumentu-, ahots- eta gorputz-praktika: miatu eta 

soinu- eta adierazpen-aukeretatik abiatuta interpretatzeko 

estrategiak. 

D. Arte Eszeniko eta Performatiboetako Hezkuntza 

2. Sorkuntza eta interpretazioa 

- Gorputza eta bere aukera motorrak, komunikatzeko eta 

dibertitzeko baliabide gisa. Dantza, dramatizazioa eta 

antzerki-emanaldia. 
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3. Ahozko testuak eta testu multimodalak 

koherentziaz, argitasunez eta erregistro egokiz 

sortzea, ideiak, sentimenduak eta kontzeptuak 

adierazteko; ezagutza eraikitzea; lotura 

pertsonalak ezartzea; eta askotariko ahozko 

elkarrekintzetan autonomiaz eta jarrera 

kooperatibo eta enpatikoz parte hartzea. 

5. Testu idatzi eta multimodalak zuzentasun 

gramatikalez eta ortografikoz sortzea, edukiak 

zuzen sekuentziatuz eta plangintzarako, 

idazketarako, berrikuspenerako eta ediziorako 

oinarrizko estrategiak aplikatuz, ezagutza 

eraikitzeko eta komunikazio-eskaera zehatzei 

erantzuteko. 

10. Norberaren komunikazio-praktikak 

bizikidetza demokratikoaren zerbitzura jartzea, 

hizkuntza 

ez-diskriminatzailea eta inklusiboa erabiliz eta 

hitzaren bidez botere-abusuak atzemanez eta 

baztertuz, hizkuntzaren erabilera eraginkorra 

eta etikoa bultzatzeko. 

 

3.1 Ahozko testu eta testu multimodal koherenteak 

plangintza lagundu bidez sortzea, hitzezkoak ez diren 

oinarrizko baliabideak erabiliz. 

3.2 Bat-bateko ahozko elkarrekintzetan parte hartzea, 

hizkuntza-kortesiaren oinarrizko arauak errespetatuz, 

hizkuntzaren oinarrizko erabilera inklusiboa eginez eta 

jarrera kooperatiboa erakutsiz. 

5.1 Testu idatzi eta multimodal errazak eta koherenteak 

zenbait euskarritan sortzea, laguntzarekin eta 

emandako ereduekin bat etorriz eta idazketaren 

prozesu ebolutiboaren etapak kontuan hartuz 

(plangintza, idazketa eta berrikuspena). 

 5.2 Modu indibidualean edo kolektiboan sortutako testu 

idatzien eta multimodalen autoebaluaziorako eta 

koebaluaziorako tresnak eta oinarrizko irizpideak 

laguntzarekin erabiltzea, sortutako zailtasunak 

identifikatuz. 

10.2 Entzute aktiborako eta adostasunerako oinarrizko 

estrategiak mobilizatzea, beharrezko laguntzarekin eta 

planifikazioarekin, talde-lanean modu aktiboan parte 

hartuz, esleitzen zaizkion banako erantzukizunak bere 

gain hartuz eta gatazken elkarrizketa bidezko 

kudeaketan hasiz. 

 

A. Hizkuntzak eta beren hiztunak. Eleaniztasuna:  

- Hizkuntzaren erabilera ez- diskriminatzailea eta 

desberdinekiko errespetuzkoa. 

B. Komunikazioa: 

1. Hizkuntzaren erabilera 

- Hizkuntzaren erabilera inklusiboa, ideiak, emozioak eta 

sentimenduak adierazteko. 

- Edukiko (gaiak, formula finkoak, lexikoa) eta formako 

(egitura, formatua, irudiak) oinarrizko elementuak. 

- Autokonfiantza eta ikaskuntzari buruzko gogoeta. 

Estrategia kooperatibo errazak, eta talde- lanean 

esleitutako banako erantzukizunak bere gain hartu. 

2. Ahozko ulermena, komunikazioa eta elkarrekintza 

- Ahoskera eta intonazio egokiaz adierazteko interesa. 

- Entzute aktiboko estrategiak, gatazkak elkarrizketa bidez 

ebazteko prozesuan. 

- Autoebaluazioko eta koebaluazioko oinarrizko tresnak, 

zenbait euskarritan (ikasketa- egunkaria, paper- zorroa, 

errubrikak, ebaluazio- xedeak...). 

4. Idatzizko produkzioa 

- Idatziz argi eta egoki adierazteko interesa. 

- Idatzizko produkzioen aurkezpen zaindua. 
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Jardueren sekuentzia laburra eta ebaluazio-adierazleak 

(irakasleentzat) 

A. Hasierako fasea 

Jarduera Ebaluazio-adierazleak 
Ebaluazio-

tresnak 

1. Zinemaren gaia atera eta ideia-jasa 

egitea. Adierazpenetik hasi eta artera, 

eta hortik zinemara. Zinemara joan 

direnean, zer film ikusi duten, zein gustatu 

zaien eta zein ez, zer ikusten den film 

batean, zer entzuten den… Inoiz 

zinemara joan ez den ikasleren bat izanez 

gero, egoera aprobetxatu, besteek 

nolakoa den azaldu diezaioten. 

DJI taula beteko dute. 

 

2. Horma-irudiaren “zinema” zatia 

osatzea folio erdian edo laurdenean,  

zinemarekin lotutako hitzak edo irudiak  

itsatsiz horma irudia 

Interesa adierazten du 

harrera aktiboaren 

bidez. 

 

Hasierako ebaluazioa: 

zinemaren oinarrizko 

ezaugarriak 

identifikatzen ditu, 

elkarrizketari eta 

horma-irudiari esker. 

 

Gogoeta egiten du. 

 

Ekarpenak egiten ditu. 

Elkarrizketaren 

behaketa 

zuzena 

(irakaslearen 

erregistro- 

taula). 

 

DJI taula 

 

Horma-irudiari 

egindako 

ekarpena. 

3. Charlie Chaplin goes to the Zoo  filma 

ikusi eta hartaz hitz egitea. Zertan 

bereizten da orain arte ikusi izan dituzuen 

filmetatik? Zergatik da horrelakoa, zuen 

ustez?   

“Zinema mutua” deitzen zaiola eta zinema 

horrelako filmekin hasi zela esango zaie. 

 

4. Sentimenduak adieraztea. Filmean 

ikusitako ideiak edo sentitu edo 

identifikatu dituzten emozioak adierazi, 

baliabide desberdinak erabiliz (gorputza, 

soinuak, keinuak, ama-hizkuntza, 

euskara, irudiak...) 

Porfolioa aurkeztuko diegu. 

Portfolioan “Filma ikustera joan gara”. 

Beste garai bateko film 

bat ikustean jarrera 

irekia erakusten du. 

 

Interesa adierazten du 

harrera aktiboaren 

bidez eta ekarpenak 

egiten ditu taldean. 

 

Interesa erakusten du 

filma ikustean eta haren 

musikak entzutean. 

Behaketa 

zuzena 

(irakaslearen 

erregistro- 

taula). 

 

 

Ekintza 

baloratzeko 

5. Charlie Chaplinen emozioak 

dokumentuan, emozioak  eta norbera 

nola sentitzen den identifikatzea. 

 

Oinarrizko 

sentimenduak eta 

emozioak identifikatzen 

ditu. 

“Charlie 

Chaplinen 

emozioak” 

txartela. 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/Eb6HhVxn6ORFtYfPUmA5i80BCO55Jirmsxbd8Z-YOBXJfw?e=ouCOr1
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EQvxKEzpE49FjwmHUIvaBrQBsA06m4XT21Mly73DagqmJg?e=egd8A6
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EQvxKEzpE49FjwmHUIvaBrQBsA06m4XT21Mly73DagqmJg?e=egd8A6
https://www.youtube.com/watch?v=A8AcbbvxCIw
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EXbCU75zBT1LseNpAK3ObCQBiTBEZlJ-oqch3OMTHE0aKw?e=5TbNRM
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EatnvvT6WM9HiJLC90CLuDcBsZHFIS_-yThmfShM_gNXZQ?e=nqVRAd
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EatnvvT6WM9HiJLC90CLuDcBsZHFIS_-yThmfShM_gNXZQ?e=nqVRAd
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EWRnOdjl8LpOkYW9B5-9tLkB3N2WwPgLmjF3ci4CSgLPxA?e=bpmA2v
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B. Garapen-fasea 

6. Metakognizioa. Aurretik 

ikasitakoarekin horma-irudiaren “zinema 

mutua” zatia osatzea. 

Atazan, eskatzen zaion 

ekoizpena egiten du. 

Horma-irudiari 

egindako 

ekarpena. 

7.  Bikoizketa egitean taldean 

agertutako sentipenak, emozioak eta 

ideiak musika-tresnen soinuekin 

adieraztea eta grabatzea. 

Adierazteko eta 

sortzeko eskaini 

zaizkion jardueretan 

ekarpenak egiten ditu 

eta gustura hartzen du 

parte. 

Behaketa 

zuzena 

(irakaslearen 

erregistro- 

taula). 

 

8. Filmean entzuten diren musiken 

ezaugarriak aztertzea eta 

identifikatzea. Noiz agertzen diren eta 

zergatik, izaera, intentsitatea, 

egokitasuna… Arbel digitalean jarri, 

denok ikusteko moduan.  

Soinuen ezaugarriak 

ezagutzen ditu. 

 

Irudietan agertzen diren 

emozioak eta berak 

sentitzen dituenak 

identifikatzen ditu. 

Musikaren 

ezaugarriak 

taula. 

9. Erronka planteatzea.  Eta… guk 

sortutako  ahozko hitzak eta soinuak 

jartzen badizkiogu filmari, zer bihurtuko 

gara? Ahalegintzen bagara, zer uste 

duzue gertatuko dela? Zer da bikoizlea 

izatea? Bikoizle-lana egin nahi? 

Interesa adierazten du 

harrera aktiboaren 

bidez, eta taldean 

ekarpenak egiten ditu. 

Behaketa 

zuzena 

(irakaslearen 

erregistro- 

taula). 

 

10. Planifikazioa eta  talde-lana. 

Elkarlana sustatzea. 

Hiru ikasleko taldeak osatuko dira. 

Konpromisoa eta taldearen lan-plana 

beteko dituzte. 

Ataza garatzeko urratsak eta ordena talde 

osoak adostuko ditu eta ikusgai jarriko 

dira, irudiz eta hitzez adierazita. Adibidez, 

INFOGRAFIA batekin (CANVA tresna). 

Planifikazioa egingo dutela eta talde-lana 

izango dela azaldu ondoren, Ibaiaren laba 

jolasa egingo dute.  

Interesa adierazten du 

harrera aktiboaren 

bidez, eta taldean 

ekarpenak egiten ditu. 

 

Jolasetan parte-hartze 

aktiboa du. 

Taldeko plana 

 

Konpromisoak 

 

 

Behaketa 

zuzena 

(irakaslearen 

erregistro- 

taula). 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EVL5a_12lTNAh7v7nkxSpJkBiIKbPprDOYf4qvXXMtB5BQ?e=76JxVK
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EVL5a_12lTNAh7v7nkxSpJkBiIKbPprDOYf4qvXXMtB5BQ?e=76JxVK
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EX2bGJR3j4VFhiTEoFbY49YBYpSAnek58y6z618KL0GTbA?e=jQEYJ7
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ESnvcl6pyvtPtlQV-PG-U6QBvBOnXsLrm9r-LRsSRVQVOg?e=p8T0Go
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EdSdsfihnfFBitEwWf1ZUz4BZ9M96KczDOWC-3tw7aPC2g?e=l93xVP
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EcqHTM_WNfxGj4oO5Hxyq-oBRuxpZEDdB-4Os2epbvyR6g?e=CWYbxS
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Jarduera Ebaluazio-adierazleak 
Ebaluazio-

tresnak 

11. Prestaketa. Lanean hasi aurretik, 

gorputza eta burua prestatzeko, 

Txorimaloa dinamika egingo da, musika 

lasai baina erritmoa igartzen zaion 

batekin. Your song 

Bikoizketarako esaldiak sortzea. 

Talde bakoitzari filmaren zati bat 

emango zaio. Soinurik gabe ikustea 

eskatuko zaie. 

Hitzen jokoa dinamikaren bitartez 

(egokituta, hitzak oinarrizko emozioekin 

lotuz), bikoizketa egiteko esaldiak 

sortuko ditugu. 

Adibidez: 

  -  Taldeka, filmaren zati bat ikusi eta 

ulertu dutena bata besteari azaldu. 

  -    Ateratako ideiak Word dokumentu 

batean edo orri batean idatzi (esaldi 

laburrak, hitzak, espresioak edo 

onomatopeiak). 

Taldeka idatzitako ideiak talde osoaren 

aurrean irakurri, eta denon artean 

bikoizketa egiteko behar diren esaldiak 

modu zuzenean ekoiztu. Laukote 

bakoitzak dagokion esaldia kopiatuko du 

(eskuz edo ordenagailuz, aukeran). 

Jasotako esaldiak filmean egon behar 

duten ordena berean itsatsi, eta denon 

begi-bistan jarriko dituzte. Zein dagokion 

jakingo du talde bakoitzak.  

Horiek izango dira grabatuko diren 

esaldiak. 

Autoebaluazioa eta koebaluazioa 

Euskara erabiltzen du 

ikaskideekin lan egitean. 

Jolasetan parte-hartze 

aktiboa du. 

Atazan, eskatzen zaion 

ekoizpena egiten du. 

Euskara erabiltzen du 

adierazteko eta 

komunikatzeko. 

Idazten dituen testuak 

koherenteak eta argiak 

dira. 

Taldean lan egiten 

duenean ekarpenak egiten 

ditu. 

Taldean lan egiten 

duenean, besteen 

ekarpenak entzun eta 

onartzen ditu. Lan egiteko 

ezarritako arauak betetzen 

ditu. 

Ekoiztutako esaldiak egoki 

esaten eta egoki 

ahoskatzen ahalegintzen 

da. 

Taldearen aurrean ideiak 

eta sentimenduak 

adierazten eta 

komunikatzen ditu. 

Besteek sentimenduak eta 

ideiak adierazten eta 

komunikatzen dituztenean 

jarrera irekia eta 

errespetua erakusten du.  

Adierazteko 

eta 

komunikatzeko

, hizkuntza  

modu egokian 

erabiltzen 

ahalegintzen 

da. 

 

Ekoizpenak. 

Testuak. 

 

Jasotako 

esaldiak. 

 

Behaketa 

zuzena eta 

erregistro- 

taula. 

 

Adierazteko 

eta 

komunikatzeko

, hizkuntza  

modu egokian 

erabiltzen 

ahalegintzen 

da. 

 

Zelan aritu 

naizen 

 

Zelan aritu 

garen taldean 

12. Bikoizketarako ados jartzea eta 

praktika. 

Hiruko talde bakoitzeko kideek grabatu 

beharreko esaldia ahoz esateko 

praktikatu.  

Talde bakoitzak bere film-zatian zer 

Autorregulazioa eta  

autoebaluazioa 

Taldekideek egindako 

ekarpenak onartzen ditu 

eta, egokiak irudituz gero, 

aplikatu egiten ditu.  

Vocaroo 

 

 

 

 

 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EXe-9lnkUohPnWdBWodmTCwBWF77e-vG9PUgPh7EIu347g?e=bMRYgV
https://www.youtube.com/watch?v=ee6pty2r0Lo
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EbUMfHMQL2xAuXCgcdCF7FcB1ZLK_VqDRwceuIiWMeXblA?e=lKVqSg
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ES0Ta2BXqtdDo-BOxYRQEloBUaht77ctKuzd8P3ISbO-zw?e=gelNKU
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ES0Ta2BXqtdDo-BOxYRQEloBUaht77ctKuzd8P3ISbO-zw?e=gelNKU
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EU5EJJqwvydMgb9P51Y7t6MBRm7XVQrCfxhEtcS6cOqdRg?e=xdoPyh
https://vocaroo.com/


Bikoizleak gara!  

 

9 
Arte Hezkuntza eta Euskara 

LH-ko 1. zikloa 

soinu (gorputza, kotidiafonoak, inguruko 

objektuak, musika-tresnak…) erabiliko 

dituen adostu. 

Taldekide bakoitzak bikoizketan nola 

hartuko duen parte, –hitz- ala soinu-

bidez–, adostu. Denek hartu behar dute 

parte. 

Porfolioan, “Zein emozio edo 

sentimendu adierazi dut? Nola sentitu 

naiz? Zein izan da gehien gustatu 

zaidana?…”. Hitzez edo marrazkiz. 

Talde osoaren aurrean, grabatuko diren 

esaldiak eta soinuak aurkeztu. Besteek 

ekarpenak egin ditzakete. Egokiak 

irudituz gero, aplikatu. 

Beren gogo-aldartearen berri izateko, 

“koloretako txikleak” errubrika osatu. 

Irudietan agertzen diren 

emozioak eta berak 

sentitzen dituenak 

identifikatzen ditu. 

 

Autoebaluazioa 

 

 

 

 

 

 

Koloretako 

txikleak  

Behaketa 

zuzena eta 

erregistro-

taula. 

 

 

C. Azken fasea 

Jarduera Ebaluazio-adierazleak 
Ebaluazio-

tresnak 

13. Azken ekoizpena sortzea. Talde 

bakoitzak ekoiztutako materiala 

grabatuko du behar beste aldiz. 

Ikasleek grabatutakoa entzun, eta egoki 

iruditzen zaiena aukeratuko dute 

bikoizketa egiteko. 

*Grabatutakoa filmari gaineratzea 

irakasleak egingo du. Adibidez, Movie 

Maker tresna digitala erabiliz. 

Grabazioan emaitza ona 

lortzeko ahaleginak egiten 

ditu. 

Behaketa 

zuzena eta 

erregistro- 

taula. 

 

Grabazioa 

14. Egindako muntaketa ikuskatzea. 

Bikoiztutako filma gela balioaniztunean 

ikusiko du talde osoak. 

Ondoren, gogoeta egingo da talde 

handian eta denon artean: 

 Zer egin dugun ondo eta zer hobetu 

daitekeen ( adierazpenetan, 

idaztean, talde handian, talde 

Film bat talde handian 

ikuskatzeko beharrezkoak 

diren arauak betetzen ditu. 

 

Bai prozesuarekin eta bai 

azken produktuarekin 

disfrutatzen du. 

 

Koebaluazioa 

Behaketa 

zuzena eta 

erregistro- 

taula. 

 

Errubrika 

Zelan aritu 

naizen 

 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ESfJNxSRfhFBp6BU2Fo3W08BvOehBZcjMMi6-B1wPqwwlg?e=QNCHsb
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ESfJNxSRfhFBp6BU2Fo3W08BvOehBZcjMMi6-B1wPqwwlg?e=QNCHsb
https://apps.microsoft.com/store/detail/movie-maker-video-editor/9MVFQ4LMZ6C9?hl=es-cl&gl=CL
https://apps.microsoft.com/store/detail/movie-maker-video-editor/9MVFQ4LMZ6C9?hl=es-cl&gl=CL
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ES0Ta2BXqtdDo-BOxYRQEloBUaht77ctKuzd8P3ISbO-zw?e=NcAp9E
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ES0Ta2BXqtdDo-BOxYRQEloBUaht77ctKuzd8P3ISbO-zw?e=NcAp9E
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txikietan, errespetuari eta jarrerari 

dagokienez...) 

 Nola sentitu garen prozesuan eta 

nola emaitzarekin. 

 Zer gustatu zaigun eta zer ez, 

arrazoituz. 

Ondoren, bakoitzak bere errubrika 

beteko du. 

Autoebaluazioa DJI taula osatu 

 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EQvxKEzpE49FjwmHUIvaBrQBsA06m4XT21Mly73DagqmJg?e=PJBjPn
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Metodologia 

 

A. Printzipioak 

 Irakaslearen rola da prozesuan gidari izatea. Hazkunde-mentalitatea bultzatzen 

du. 

 Jardueren artean, bakarka zein taldeka egiteko proposamenak daude. 

 Ikasle guztien autonomia-maila minimoa bermatzen da ikaste-prozesu osoan. 

 Konpetentziak, komunikazioa eta euskara ditu ardatz. 

 Aurrezagutzak aktibatzen ditu. 

 Gamifikazioa erabiltzen da talde-kohesioa lantzeko. 

 

      IDU printzipioak ikas-egoera honetan 

 Maila ezberdineko prozesu kognitiboak jartzen ditu abian.  

 Ikaskuntza kooperatiboa balioesten du, elkarlana sustatzen duten dinamika eta 

egituren bidez. 

 Ikaslea prozesuaren protagonista da. 

 Giro irekia eskaintzen du: komunikazio, adierazpen eta sormenezkoa. 

 Informazioa aurkezteko, testu ulergarriak eta laburrak, letra handia eta irudiak 

erabiltzen dira. 

 Idazteko, modu digitala eta analogikoa erabiltzen da. 

 Adierazteko modu ezberdinak eskaintzen dira: hitzez, beste hizkuntza batzuetan, 

keinuz, gorputzez edo soinuz. 

 Interesa pizteko, izenburu erakargarriak erakusten ditu. 

 

B. Antolakuntza 

   Ikasleen taldekatzea 

 Hiru ikasleko talde heterogeneoak, aniztasunari eta ikasteko erritmo ezberdinei 

erreparatuta. 

 Taldeetan sortutako ekoizpena talde handian partekatzen da, azken ekoizpena 

denona dela sentitzen laguntzeko. 

           Irakasleen arteko koordinazioa guztiz beharrezkoa da, batetik, gaia, 

baliabideak eta metodologia adosteko, eta bestetik, saioen antolakuntza zehazteko, 

musika- eta euskara-saioak tartekatu behar direlako. Hona hemen adibide bat. 

 Lehenengo bilera tutorearen eta Euskara eta Musika irakasleen artean, ikas-

egoera elkarrekin aztertzeko eta bilera-egunak adosteko. 

 Bigarrena, bakoitzak zer egingo duen eta besteengandik zer behar duen 

adosteko. 

 Hirugarrena,  prestatutakoa partekatzeko eta denboralizazioa adosteko. 

 Laugarrena, bukatu ondoren ebaluazioa egiteko. 
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Espazioen erabilera 

Ekintza bakoitzerako espaziorik aproposena hautatuko da: testuak  lantzeko, ikasgela; 

musikarako, musika-gela; eta filma ikusteko edo berezia izatea nahi dugun 

ekintzarako, gela balioaniztuna. 

 

C. Baliabideak 

 Giza baliabideak 

 Irakasleen arteko koordinazioa 

 Familiekiko harremana 

 Talde-lana sustatzeko eta lanerako prestatzeko dinamikak 

 Tresna digitalak: 

     - Ordenagailuak 

     - Infografia-editorea (Canva edo besteren bat) 

     - Audio-editoreak (Audacity eta Vocaroot) 

     - Bideo-editorea (Movie Maker edo besteren bat) 

 Beste batzuk: 

     - Proiektorea 

     - Horma-irudia egiteko materiala 

     - Paperak eta margoak 

     - Musika-tresnak 

     - Irudiak dituzten hausnarketa-fitxak 



Bikoizleak gara!  
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Jardueren sekuentzia garatua (ikasleentzat) 

 

1. Jarduera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Iturri1      Iturri2    Iturri3    Iturri4   Iturri5   Iturri6 

ZINEMA EZAGUTZEN DUZU? 

 

2. Jarduera 

Bete ezazu lauki hau zinemarekin lotzen dituzun hitz, esaldi edo irudiekin. 

  

          Iturria 

 

https://es.123rf.com/photo_57887913_altavoces-con-el-icono-de-notas-de-m%C3%BAsica-dibujo-de-vectores-aislados-en-el-fondo-dibujado-a-mano-altavo.html
https://m.2gis.ru/berdsk/firm/141265769561072/cardTab/prices
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fh3.hqtexture.com%2F111%2F11099%2F1572630876-cinema-hall-with-red-chairs-with-sign-coming-soon.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhqtexture.com%2Fvektory%2Fother%2F11099-a-theater-stage-with-a-red-curtain-and-a-spotlight-eps-32-files.html&tbnid=Ks5kzDhQlFXjBM&vet=12ahUKEwjkm5H78rv4AhU_gc4BHYBvBgoQMygAegQIARBs..i&docid=aHaXXYvyF2RivM&w=5000&h=4479&q=pantalla%20de%20cine%20dibujo&hl=eu&ved=2ahUKEwjkm5H78rv4AhU_gc4BHYBvBgoQMygAegQIARBs
https://img.freepik.com/vector-gratis/ilustracion-dibujos-animados-camara-rollo-pelicula-concepto-icono-cine-blanco-aislado-estilo-dibujos-animados-plana_75802-229.jpg?w=2000
https://thumbs.dreamstime.com/b/dancing-people-freehand-drawing-sketch-stick-figure-man-pictogram-isolated-silhouettes-white-background-151928197.jpg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.educima.com%2Fdibujo-para-colorear-hablar-dl15164.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.educima.com%2Fdibujo-para-colorear-hablar-i15164.html&tbnid=NiexEup7PAdQSM&vet=12ahUKEwjdoKKo97v4AhUL-BoKHepiCHQQMygCegUIARC3AQ..i&docid=FL70-73FM7hvOM&w=872&h=605&q=imagenes%20de%20hablar%20para%20dibujar&hl=eu&ved=2ahUKEwjdoKKo97v4AhUL-BoKHepiCHQQMygCegUIARC3AQ
https://www.google.com/search?q=dibujos+relacionados+con+el+cine&sa=G&hl=eu&biw=1920&bih=937&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=sIdBXRPSRTmmMM%252CBMaECp2BiyqXZM%252C_%253BBUctfb1MCISc8M%252CUwpstMJHMmnOkM%252C_%253BbMJQgnPYI29t9M%252CUCrFpPNiaTAO3M%252C_%253BnM42JRSJnuMhgM%252CMjJJzaF1vrRlPM%252C_%253BIUTPRU11T9ztqM%252CXWvRCsiEy4OOZM%252C_%253BsC63Wx9OYHt5QM%252C7XNXBVSntuVZNM%252C_%253BI_hi8UdhP2g4AM%252CeTcNqxvg97OZzM%252C_%253B7wCURR76nTL5jM%252CRxhUrK25u7IEvM%252C_%253B520vBLCgysSzDM%252CLEqn4F8QiFJd6M%252C_%253BzYewu_l6NSawYM%252C_GSS0unxbNXqkM%252C_%253BV1uEyo_fYqs_5M%252C6DjbE3-LXVcQ9M%252C_%253Baw-os8HzjguNRM%252C7PInbMMv8kH78M%252C_%253ByMVhCDe2L0iwMM%252CGU7i2lpKae_JMM%252C_%253B6gxdsvhEni_Q1M%252Cmk6t3tHokJV37M%252C_%253B-rONyZ2lh3hspM%252C-MMse7Q4hYbkBM%252C_&usg=AI4_-kQrTPEyQ0IEdmg3cylrJ7-Py-Losw&ved=2ahUKEwjynarJ-bv4AhVO0oUKHViSCRcQ9QF6BAgEEAE#imgrc=sIdBXRPSRTmmMM
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3. Jarduera 

Gela balioaniztunera joango gara film bat ikustera. 

 

 

 

 

 

 

 

     Iturria                 Iturria 

 

Zer gertatzen da film honetan? Zerbait ezberdina dela iruditzen zaizu? Zer? 

 

4. Jarduera 

 

 

 

 

 

 

Filmean Charlie Chaplinek adierazitako 

ideiaren bat edo sentimenduren bat imita 

dezakezu? 

           Iturria                      Iturria 

 

 

 

https://ar.pinterest.com/breneduc/videos-y-peliculas-educacion/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fuserscontent2.emaze.com%2Fimages%2F48cad336-6e03-46cb-881c-f013fdd0a61b%2F25e5701cec1b6a5b45ea9210d2e1d6fe.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fapp.emaze.com%2F%40AOZLRRILT&tbnid=rat-T35UtKAYEM&vet=12ahUKEwjg_d_9-bv4AhXZ_IUKHYxMDLUQMygAegUIARCMAQ..i&docid=WXRKHgtDOhUjPM&w=205&h=240&q=discapacidad%20auditiva&hl=eu&ved=2ahUKEwjg_d_9-bv4AhXZ_IUKHYxMDLUQMygAegUIARCMAQ
https://www.google.com/search?q=scared+girl+clipart&sa=G&hl=eu&biw=1920&bih=937&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=AE5quDtsfOEseM%252CcbiHaOJXTYJYBM%252C_%253ByJXe9tg-QTaOaM%252CUXCfZv3kcWVDlM%252C_%253B2I7PXcw8_CQmyM%252CH9RcSTH_ROA3gM%252C_%253BzQSusyoj0YyZGM%252CQr4G0qvPqt9EfM%252C_%253BUEs85bkEGNPMeM%252COJ8uK3XRh7fl0M%252C_%253B5ptSb8-p3nCkLM%252CtFIBnXhql6lbDM%252C_%253BHL33vrMTkwTKFM%252C0-rer1a55J6-YM%252C_%253BKHYM2Mf_dhmUSM%252CEFcYqH__eIoOiM%252C_%253BUgQoD2O_rSa1kM%252C2y0TqjKLhWt-ZM%252C_%253B6F4uMLCiS608YM%252CGim3n4-jvnGdZM%252C_%253Bwp08wq-Eyiua8M%252CJbUGfRnK0YTqhM%252C_%253BmOWkcqhVtxEi0M%252Cx73JI9iqdv6hyM%252C_%253Bbsfit8P5SOgGYM%252C0SJMHApql8cBkM%252C_%253BFJpRh0vZiMaHAM%252CkuxXXI2W2huTPM%252C_%253BEOSNLwt4Ug7FvM%252CgUqSjfXSOIXfkM%252C_%253Bre9gJVdfEBuLjM%252CYVaZ9XuA61NpcM%252C_&usg=AI4_-kQERIVzSW4g6-yCFt_F4QRLirdb8Q&ved=2ahUKEwjUjbyT-rv4AhUQ_IUKHZgJA-MQ9QF6BAgNEAE#imgrc=2I7PXcw8_CQmyM
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Fe3a41003b09878771ab27ddb54928b965cf073292169187e4136b1cacc7602d3&imgrefurl=http%3A%2F%2Faulavirtual.spatricio.com.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F3rd-form-May-28th.pdf&tbnid=d3iYsAMQpONJOM&vet=12ahUKEwjbpeXl_Lv4AhW9VPEDHX0ZAIMQMygAegQIARAk..i&docid=mlDtY4l7_pQB3M&w=239&h=404&q=afraid%20boy%20clipart&hl=eu&ved=2ahUKEwjbpeXl_Lv4AhW9VPEDHX0ZAIMQMygAegQIARAk
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5. Jarduera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria1         Iturria2          Iturria3             Iturria4      Iturria5 

Nola uste duzu sentitzen dela Charlie Chaplin irudi bakoitzean?  

Eta zu, nola sentitzen zara? 

 

6. Jarduera 

Zer ikasi duzu zinemari eta zinema mutuari buruz? Denon artean, horma-irudia osatuko 

dugu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.blockdit.com/posts/5d299b843b246510137ccd70
https://lh3.googleusercontent.com/M7K7M-CmLCO-NtobqglVGZpkHSV3PGE_ZLpa0U8V7bmIl4wvTUQjEJX_vahGcFSQeKxb=s66
https://i.ytimg.com/vi/rj1fK0YhIqU/maxresdefault.jpg
https://friday12thb.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
https://tr.pinterest.com/gurbuzselcukk/charlie-chaplin/
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7. Jarduera 

Gelaren erdian dauden musika-tresnekin, filmean antzeman ditugun ideiak eta 

sentimenduak adierazi eta grabatuko ditugu. 

 

 

 

 

Iturria 

 

 

 

                                       Iturria 

 

                                                     

                                                 Iturria 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uerespaldoeva.sudamericano.ec/course/info.php?id=561
http://blog.vitaliza.net/juegos-trabajar-la-conciencia-las-emociones-cuerpo-ninos/
https://img.freepik.com/vector-gratis/grabadora-voz-asimiento-mano-telefono-movil-signo-microfono-aislado-sobre-fondo_284092-1610.jpg?w=826


Bikoizleak gara!  

 

17 
Arte Hezkuntza eta Euskara 

LH-ko 1. zikloa 

8. Jarduera 

Entzuten ari zaren musika nolakoa dela esango zenuke? 

ALAIA     TRISTEA       GOZOA       ZAKARRA  

 

 

                    
   Iturria           Iturria                          Iturria                                  Iturria 

   BELDURGARRIA                         INTRIGAZKOA  

 

 
           

                            Iturria                           Iturria                                        Iturria 

 

      

 

         BORTITZA                              

 

 

                                                          BAXUA 

 
                                                                      Iturria 

         FORTE                          PIANO 

           
             Iturria                                                        Iturria   

https://www.alamy.es/foto-nina-alegre-dibujo-aislado-el-diseno-de-iconos-107315407.html
https://i.pinimg.com/originals/17/fa/de/17fadea962c2d54e7c5931eab1bec2a4.jpg
https://es.dreamstime.com/gato-y-perro-durmiendo-el-sue%C3%B1o-de-cachorro-gatito-image157415426
https://es.123rf.com/photo_88461012_cara-agressiva-com-vapor-de-nariz-cute-cartoon-girl-vector.html
https://saberimagenes.com/imagenes-de-emociones/
http://images.gofreedownload.net/question-mark-icon-clip-art-8352.jpg
https://www.pngitem.com/middle/iibwRxw_scheming-boy-kid-with-thought-bubble-clipart-hd/
http://www.aclaseconmusica.com/2014/11/proyecto-el-mar-direccionalidad-altura.html
https://sumedico.blob.core.windows.net.optimalcdn.com/images/2019/06/14/62567_ruido2-focus-0.4-0.21-640-384.jpg
https://medicaloptica.es/blog/top-10-los-sonidos-agradables-oido/
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9. Jarduera 

 Eta filmari ahotsa eta soinuak jartzen badizkiogu? 

 

 

          +                            + 

 

 

Iturria      Iturria                                Iturria 

BIKOIZLEAK IZANGO GARA ! 

 

10. Jarduera 

Talde-lan bat egingo dugu. Horretarako, egin beharreko urratsak planifikatuko ditugu 

denon artean. 

                                                                                            Adibidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Iturria              Iturria 

 

 

 

https://www.ebay.com/itm/8x10-Print-Charlie-Chaplin-The-Circus-1928-CCTC-/192428239933?_ul=IN
https://www.antoniano.eus/wp-content/uploads/2018/02/antoniano-bertsolaritza.png
https://www.istockphoto.com/es/vector/tambor-musical-madera-ritmo-m%C3%BAsica-instrumento-serie-de-ilustraci%C3%B3n-de-vector-de-gm858650534-142017309
https://www.ultracoloringpages.com/es/p/planificaci%C3%B3n-p%C3%A1gina-de-colorear/fc4ded0954689964997b4484bd2b6b05
http://3.bp.blogspot.com/-URPAs6zZIko/UWhirqixBAI/AAAAAAAAAGI/8N0_Nb4em6I/s1600/trabajo-en-equipo.jpg
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19 
Arte Hezkuntza eta Euskara 

LH-ko 1. zikloa 

11. Jarduera 

Zure taldeari film-zati bat eman diote. Soinu barik ikusita, zer esaten duela uste 

duzu? Adostu zure taldekideekin eta idatzi. 

1. Bikoizle-taldea  

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     Iturria 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

…………………………………………………….. 

 

Zuen esaldia behar bezala idatzita dagoenean, beste taldeen esaldiekin batera 

jarriko duzue. Filmaren ordenari jarraitu.       

1. Bikoizle-taldea  

2. Bikoizle-taldea  

…  

 

12. Jarduera 

Bikoiztuko dugun esaldia eta egingo ditugun soinuak praktikatuko ditugu. 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

Ondoren, talde osoaren laguntza izango dugu gure lana hobeto egiteko. 

https://www.nicepng.com/ourpic/u2e6t4a9o0o0r5o0_cinta-de-pelicula-movie-tape/
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20 
Arte Hezkuntza eta Euskara 

LH-ko 1. zikloa 

13. Jarduera   

                     BIKOIZLEAK GARA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Iturria                          Iturria 

 

14. Jarduera 

Bikoiztu dugun filma ikusiko dugu. Ondoren, guk egindako lana eta prozesua aztertuko 

ditugu. 

 

                             Charlie Chaplin  

                                           zooan 
 

 

 

 

 

 

https://www.ebay.com/itm/8x10-Print-Charlie-Chaplin-The-Circus-1928-CCTC-/192428239933?_ul=IN
https://www.campustraining.es/wp-content/uploads/2021/09/doblaje.jpg
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Arte Hezkuntza eta Euskara 

LH-ko 1. zikloa 

  
 Iturria 

 
Bikoizleak 
gara     

  

  
oso ondo 

 

ondo 

   
 
 
 

erdizka 

Taldean lan egin dut  
  
  

  
  

  
  

Taldekideek hitz egitean entzun egin 
diet.  

  
  

  
  

  
  

Taldekideei lagundu diet.  
  
  

  
  

  
  

Gustatu zait nola egin dugun lan.  
  
  

  
  

  
  

Egindako lana gustatu zait eta ondo 
pasatu dut  

  
  

  
  

  
  

Zerbait berria ikasi dut  
  
  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Iturria 

Irudi 1            Irudi2              Irudi 3         Irudi 4          Irudi 5           Irudi 6         Irudi 7 

 

https://www.campustraining.es/wp-content/uploads/2021/09/doblaje.jpg
https://i.pinimg.com/originals/4b/94/59/4b9459d95884bfb473fb4788d6c5596c.jpg
https://www.campustraining.es/wp-content/uploads/2021/09/doblaje.jpg
http://construyesociedad.blogspot.com/2013/04/participacion-social-de-los-ninos.html
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fuserscontent2.emaze.com%2Fimages%2F48cad336-6e03-46cb-881c-f013fdd0a61b%2F25e5701cec1b6a5b45ea9210d2e1d6fe.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fapp.emaze.com%2F%40AOZLRRILT&tbnid=rat-T35UtKAYEM&vet=12ahUKEwjg_d_9-bv4AhXZ_IUKHYxMDLUQMygAegUIARCMAQ..i&docid=WXRKHgtDOhUjPM&w=205&h=240&q=discapacidad%20auditiva&hl=eu&ved=2ahUKEwjg_d_9-bv4AhXZ_IUKHYxMDLUQMygAegUIARCMAQ
https://www.freepik.es/fotos-premium/ninos-muestran-signos-cooperacion-al-tomar-manos-o-estrechar-mano_4629433.htm
https://es-static.z-dn.net/files/d67/2246920f2cb767e5cc6eef1429c86703.png
https://www.crushpixel.com/big-static18/preview4/learn-2813072.jpg

